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DIVALDO FRANCO
NA EUROPA

Dublin, Irlanda, 12 de maio de 2017
Ênio Medeiros*

O Senhor nos conclama à tarefa que
o Evangelho nos assinala
Rogério Coelho*

Por ocasião da época em que se comemora o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ambiência convulsionada da Terra
experimenta raros momentos de paz, envolvida que fica nas vibrações cariciosas
do Meigo Pastor Celeste, que parece aproximar-Se da Crosta Planetária espalhando
as benesses de Seu coração amorável...
É uma pena, pois dura pouco e logo estão
de volta as notícias terríveis das mídias... É,
pois, compreensível quando a nobre poetisa Carmen Cinira num rasgo de inspiração
compõe os versos que se seguem:
“(...) Natal!... Prossegue o Mestre, de
viagem,
Em vão buscando um quarto de estalagem,
Um ninho pobre, em vão!...
E encontra sempre a cruz, ao ﬁm da
estrada,
Por não achar socorro, nem pousada
Em nosso coração”.

Sem embargo, “meditando o Natal”,
Emmanuel, o nobre Mentor do saudoso
Chico Xavier afirma1: (...) Na exaltação do
Natal do Senhor, acalentemos nossa fé
em Jesus, sem nos esquecermos da fé que
Jesus deposita em nós.
Não desceria o Senhor da comunhão
com os anjos, sem positiva confiança nos
homens.
É por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação
e da morte, vemo-lO preocupado na recuperação das criaturas: convida pescadores humildes ao seu ministério salvador
e transforma-os em advogados da redenção humana; vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e
converte-a em mensageira de luz; chama
Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador
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Conheça o brasileiro indicado
ao Prêmio Nobel da Paz 2018
e seu projeto transformador:
Pontinho de Luz

consciente e justo; não conhece qualquer
desânimo ante a negação de Pedro e nele
edifica o Apóstolo fiel que Lhe defenderia
e ao Evangelho até ao martírio e à crucificação; não se agasta com a dúvida de
Tomé e eleva-o à condição de missionário
valoroso, que Lhe sustenta a causa, até ao
sacrifício; não Se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o, às portas de Damasco,
investindo-o na posição de emissário de
Sua graça, coroado de claridades eternas...
A fé e o otimismo do Cristo começaram
na descida à estrebaria singela e continuam, até hoje, amparando-nos e redimindo-nos... Assinalando, assim, os júbilos do
Natal, recordemos a confiança do Mestre
e afeiçoemo-nos à Sua obra de amor e luz,
tomando por marco de partida a nossa
própria existência.
O Senhor nos conclama à tarefa que o
Evangelho nos assinala... Nos primeiros
três séculos de Cristianismo, os discípulos que Lhe ouviram a Celeste Revelação
levantaram-se e serviram-nO com sangue
e sofrimento, aflição e lágrimas...
Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-Lhe igualmente as nossas
vidas, considerando o crédito moral que a
atitude dEle para conosco significa...
Aprendamos, trabalhemos e sirvamos,
até que um dia, qual aconteceu ao velho
Simeão, da Boa Nova, possamos exclamar
ante a Presença Divina: – agora, Senhor,
despede em paz o Teu servo, segundo a Tua
palavra, porque, em verdade, meus olhos já
viram a Salvação”.
* Articulista e escritor espírita de Muriaé/MG.
1 XAVIER, Francisco Cândido. 6.ed. Rio [de Janeiro]:
FEB, 2009, cap. 13
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Evangelho incompreendido
Carlos Roberto da Silva Júnior

que o amor é a mais segura entre todas as
filosofias para a felicidade. O bom não é
ser amado, mas é amar, pois quando amamos, produzimos várias substâncias que
nos dão felicidade. Devemos dar à vida um
pouco de alegria, bem-viver, estar num estado de felicidade interior. Todo o impossível é possível quando nós queremos.
A Doutrina Espírita nos diz que somos
aquilo que fizemos de nós, temos a vida que
pensamos. Pense na infelicidade e ficará
triste, pense na alegria e vencerás o mundo.
Narrando algumas vivências suas, nosso querido orador trouxe, como sempre,
a Doutrina Espírita de forma simples, porém cristalina, mostrando o caminho para
nós, que buscamos conhecê-la. É uma
doutrina de luz, que a todos concede o
esclarecimento e o consolo. Embasado
em sua ampla experiência e esforçando-se
em trilhar os caminhos de Jesus, Divaldo
Franco vem espalhando a alegria de viver,
peregrinando ao longo de setenta anos,
percorrendo 72 países semeando a palavra e o exemplo cristão.
Viver, concluiu Divaldo, é um desafio
para todos nós, e todo desafio nos ajuda
a crescer. Se nos amarmos, atingiremos a
plenitude, pois Deus é amor. Sejamos felizes hoje, agora, porque o Reino de Deus
está dentro do nosso coração.
Divaldo, com seu carinho e ternura, típico
das almas que já possuem muitas cicatrizes
invisíveis por servirem ao Cristo, foi aplaudido de pé pelo público emocionado.
* Ênio Medeiros é espírita, de Santa Cruz do Sul-RS e
correspondente da Revista O Consolador.
www.spiritismireland.com / Foto: Wanderley Massafelli

NATAL

Após atender aos compromissos doutrinários em Paris, enquanto aguardava o
carro que o levaria ao hotel, Divaldo Pereira Franco, juntamente com alguns amigos, foi surpreendido com a aproximação
de um monge tibetano, que ao avistá-lo
na rua, dirigiu-se diretamente a ele, saudando-o com muito entusiasmo, no que
foi correspondido.
Divaldo perguntou ao monge o motivo
da aproximação, e este lhe respondeu que
atendia à uma voz interior que o concitava a abraçá-lo, pois é um homem de Deus.
Trocaram abraços e saudações. O fato ensejou a Divaldo refletir: vale a pena amar.
Na manhã de 12 de maio, sexta-feira, Divaldo desembarcou em Dublin, na Irlanda,
enfrentando o frio e a chuva que o saudaram para mais um compromisso doutrinário nas dependências do Clayton Hotels.
Sobre o tema: Vida, Desafios e Soluções,
Divaldo fez explanações durante três horas
para um público jovem de 250 pessoas.
Como normalmente faz, Divaldo embasou a temática acerca da vida, citando
filósofos da antiguidade, como Sócrates e
Platão, e cientistas da atualidade como o
físico austríaco Fritjof Capra, aprofundando-se na figura incomparável de Jesus, um
vulto inquietador do ponto de vista religioso, filosófico e sociológico. Referindo-se a uma pergunta que Alan Kardec fez
aos Espíritos da codificação sobre o ser
mais perfeito que já estivera no planeta,
obteve a mais curta resposta contida em
O Livro dos Espíritos: Vede Jesus.
Questionou Divaldo: – Afinal, o que é a
felicidade? Ele mesmo respondeu, dizendo
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CONHEÇA O BRASILEIRO
INDICADO AO PRÊMIO
NOBEL DA PAZ 2018 E SEU
PROJETO TRANSFORMADOR:
PONTINHO DE LUZ

NO SILÊNCIO DA PRECE
Pelo Espírito André Luiz, psicografado por
Francisco Cândido Xavier.

1960-2017

A companhia Pontinho de Luz, que concedeu a
indicação ao Sr. Gentileza (de azul)

grupos para realizar atividades em asilos, orfanatos, hospitais, fornecer cestas básicas, obras em casas de pessoas
carentes, entre outras ações. Tudo feito
com afeto, empatia e carinho.
Tanta coisa bacana uma hora receberia o reconhecimento merecido, não é
mesmo? E não é qualquer reconhecimento, apenas o Prêmio Nobel da Paz. Mas
esse reconhecimento nunca esteve no
horizonte do Sr. Gentileza. “Um dos
nossos pilares é a gratidão. A gratidão é
ser grato a Deus, ao mundo, às pessoas,
às oportunidades. O Pontinho de Luz é
sempre grato àquela pessoa que precisa
de ajuda, porque é ela que nos permite fazer o bem. É ela que nos faz subir
degraus numa evolução. Isso é gratidão pra gente e um dos nossos pilares”, reflete Luiz.
A indicação ao prêmio foi recebida
como uma surpresa, pois ele nunca
imaginou que isso pudesse acontecer.
“Eu sei que a responsabilidade vai
ser muito maior. As pessoas ao meu
redor estão vibrando, comemorando,
e eu não. É como se a ficha não tivesse caído ainda. A indicação ao Nobel
da Paz é o reflexo de tudo isso que a
gente faz, de forma despretensiosa. É
a nossa entrega.”
“É bom ser lembrado e reconhecido
pela humanidade, mas ainda não sei
o que é isso. Se você se depara com
Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Tereza, Malala, Barack Obama, personalidades mundiais que foram indicadas
ao Nobel da Paz. Mesmo porque eu só
sei dar o peixe, eu não sei dar a vara
para pescar, eu não sei ensinar ninguém a pescar. E eu espero que outras
pessoas deem a vara. Enquanto estiver respirando vou dar o peixe.”
gentilezanotrabalho.blogspot.com.br

O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um outro, a dor do outro, se colocar no lugar
dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz do outro. São treinamentos de conexão,
2018. Motivo de orgulho para cada um de que despertam o seu potencial de transnós, num tempo em que a autoestima do formação da sociedade”, disse Luiz, em
povo brasileiro está lá embaixo, em fun- entrevista ao blog Razões para Acreditar.
ção da crise política e econômica que o
O treinamento é a porta de entrada
País atravessa.
para essa grande rede de solidariedade,
Luiz foi indicado pelo trabalho incrível que hoje conta com mais de 35 mil pessoque faz à frente do projeto Pontinho de as, apenas no Brasil. As pessoas se conecLuz, uma empresa social que está trans- tam e, a partir dessa conexão, realizam o
formando vidas no Brasil e em países da bem. “Logo após o treinamento, é como
América do Sul e da Europa.
se eles cruzassem um portal, que dá acesNascido em Niterói, no Rio de Janeiro, ele so a essa grande família, Pontinho de
é autor de vários livros sobre relações huma- Luz.” Os pontinhos de luz estão espalhanas. O mais conhecido é o best-seller Genti- dos pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Austráleza no Trabalho (Editora Ideias e Letras, lia, Canadá, Espanha, Irlanda e Argentina.
2012), onde aborda a importância de culti- Por aqui, os maiores grupos estão no Rio
varmos relações saudáveis para o sucesso de Janeiro e São Paulo, onde acontecem
na vida profissional e pessoal.
mais turmas de adesão.
O Sr. Gentileza, como é conhecido, coCom o tempo, diversas empresas, de
meçou a trabalhar aos 16 anos, no Centro diferentes segmentos, quiseram se tordo Rio de Janeiro, como vendedor ambulan- nar pontinhos de luz. Os funcionários
te, já que vem de uma família humilde. Com participam dos treinamentos e formam
doses extras de dedicação e honestidade em tudo o que faz, criou oportunidades para estudar, se capacitar e
tornar o mundo um lugar melhor, onde
as pessoas são mais gentis e solidárias
umas com as outras.
Os números sobre essa dedicação não mentem. Desde sua criação,
o Pontinho de Luz entregou mais
de 500 toneladas em alimento, água
potável, roupas, fralda infantil e
geriátrica, brinquedos, remédio e,
claro, AMORRR, em regiões de alta
vulnerabilidade social e abandono
do poder público Brasil afora. “Dezenas de famílias saíram da miséria, por
causa das ações solidários do Pontinho de Luz.”
O negócio nasceu em 2010 e oferece, basicamente, treinamentos vivenciais, como o treinamento em gentileza. O que é ser gentil e a importância
da gentileza, em casa, no trabalho, para
a sociedade de forma geral, são questões que fazem parte dos treinamentos
oferecidos pelo Pontinho de Luz.
“Os treinamentos foram desenvolvidos, idealizados, para que os participantes possam sentir o que o outro sente. Possam sentir a alegria do Luiz Gabriel Tiago

Facebook

Transformando vidas a partir da gentileza!

Extraído, em 12/10/2017, do sítio: http://razoespara
acreditar.com/amor/brasileiro-indicado-premionobel-da-paz-2018/

Texto extraído do livro “Opinião Espírita”, lição nº 59, p. 91.
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Em ti, no silêncio da prece mental, sem que
tenhas necessidade de ver ou perceber, em
sentido direto, o coração bate sem cessar
na cadência admirável da vida.
Movimenta-se o sangue, por mil canalículos diversos.
Intestinos trabalham independentes de
tua vontade sustentando-te a nutrição.
Pulmões arfam revolvendo o ar que te
envolve.
Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa
população celular do cérebro.
Miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitante na concha da boca.
***
Em torno de ti, no silêncio de tua prece,
os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa
que te veste e dos sapatos que te calçam.
A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se, não longe de ti, em força,
luz e calor.
Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor,
falam, cantam e choram sem que ouças.
Outros milhões de vozes em dezenas de
idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres.
Raios sem conta chovem sobre ti sem que
lhes assinales a presença.
Inúmeros fenômenos meteorológicos se
sucedem em toda parte, sem que consigas
relacioná-los.
O planeta faz giros velozes carregando-te, em paz e segurança, sem que tomes
qualquer conhecimento disso.
***
Igualmente, no silêncio de tua prece,
acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível.
O teu influxo emocional dirige-se além
de teus sentidos para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos
dinâmicos.
***
Não descreias da oração por não lhe
marcares fisicamente os resultados
imediatos.
O firmamento não é impassível porque te
pareça mudo.
No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do
que num discurso de mil palavras, o hino
vibrante do amor puro, a ecoar pelo Infinito, assimilando no âmago do ser a Divina Luz, que te sublimará todos os anseios
e esperanças, na renovação do destino.

DIRETORIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO PEREIRA VIANA
Secretaria:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
EDINIR TEREZA DE QUEIROZ CURI
Tesouraria:
MARIO RINALDO ARRUDA DE AGUIAR
CESAR PEREIRA VIANA
DEPARTAMENTOS
Atendimento Espiritual: MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividade Mediúnica: WILSON JOSÉ RODRIGUES ABREU
Estudo Doutrinário: CARLA VIEIRA GONÇALVES ABREU
Infância e Juventude: MARGARIDA CARDOSO LEITE
Comunicação Social: ANDRÉ RIBEIRO FERREIRA
Assistência e Promoção Social Espírita: GILDA GOMES RODRIGUES
Arte e Cultura Espírita: LUCIMAR CONSTÂNCIO
Permitida a divulgação, na íntegra ou em parte desde que citada a fonte.

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Domingo das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe: Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 20h
Domingo: 9h
Evangelização da Infância: Domingo às 9h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 16h45
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EVANGELHO
INCOMPREENDIDO

Simplifica
Clamas que o tempo está curto;
Contudo, o tempo replica:
“Não me gastes sem proveito,
Simpliﬁca, simpliﬁca...”

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

aplicação equivocada, distorcida ou até contrária à
mensagem original. Some-se a este problema da interpretação a natureza
emocional da relação do
homem religioso com as escrituras sagradas, ou seja, a FÉ. Os ensinamentos não
podem ser questionados, pois seria falta
de fé. Aplicando-se então o princípio da
fé às interpretações equivocadas encontraremos como resultado inevitável muito
dos problemas atuais da prática religiosa.
A psicologia nos esclarece que, no capítulo da interpretação de mensagens,
os homens tendem a interpretar as ideias
segundo sua história de vida e, principalmente, segundo seus interesses pessoais. Assim, se Maomé diz no Alcorão que
deve existir uma “luta contra o mal”, um
homem belicoso irá considerar que deve
guerrear contra todas as pessoas que são
opositoras aos seus interesses (mal) e
diferentes dele (inimigos), enquanto um
homem introspectivo irá considerar que
deve lutar contra o mal que há em si mesmo, contra suas tendências egoístas, preconceituosas e orgulhosas.
Assim, a mesma frase “luta contra o
mal” recebe diferentes interpretações e
aplicações que podem ser opostas – diametralmente contrárias – a depender do
significado que se aplica às palavras e à
frase como um todo. Será necessário, então, utilizar algum método de validação
da interpretação, antes de depositar toda
fé em um preceito interpretado que pode
se tornar contrário ao que o próprio emissor da mensagem pretendia.
Isso acontece com qualquer religião,
pois o fenômeno é humano, mas acontece
menos quando se utiliza o entendimento
e a racionalidade para validar as conclusões interpretadas. Na minha opinião,
deveria existir um debate mais maduro
sobre os textos religiosos, entre os estudiosos e líderes desse campo, visto que
são ensinamentos valiosos para humanidade e, enquanto não se produzisse um
entendimento coerente, racional, lógico
e alinhado com os objetivos fundamentais de paz, fraternidade e solidariedade,
simplesmente alegaríamos que ainda não
alcançamos entendimento sobre o que
aquela mensagem específica quer ensinar.
Aos líderes e estudiosos religiosos é
salutar admitir publicamente que não sabem, não entendem ou ainda não alcançaram condições de interpretar seguramente algum trecho dos textos sagrados
que elegeram como formação de sua fé.
Contrariamente a maioria tem muita convicção de suas interpretações, ainda que
desprovidas de coerência mínima até com
outras interpretações deles mesmos.
A Doutrina Espírita se propõe a corrigir
esse problema quando estabelece a fé ra-

Câmara dos Deputados
homenageia em sessão
solene os 90 anos
do médium Divaldo
Pereira Franco
O Plenário da Câmara dos Deputados homenageou, em 6/10/2017, em sessão solene,
os 90 anos do médium e líder espiritualista
Divaldo Pereira Franco.
A deputada Professora Dorinha Seabra

ciocinada, mas não está isenta de cometer
o mesmo erro, pois, não raro, encontramos
os mesmos atavismos e interpretações
equivocadas. Pensando nessas dificuldades e também nas soluções possíveis, tomei a iniciativa de publicar um livro intitulado “ENTENDA JESUS”, onde faço minha
contribuição, lançando diferentes possibilidades às costumeiras interpretações das
palavras de Jesus, usando não somente a
Literatura Espírita para encontrar coerência, mas acima tudo levando em consideração as atitudes dEle, Seu comportamento,
além das palavras.
Se o próprio Allan Kardec não colocou
um caráter definitivo em sua codificação
do Espiritismo, deixando que a ciência e o
desenvolvimento da consciência pudessem
fazer evoluir suas interpretações, então
acredito que todos nós, como Espíritas,
deveríamos adotar atitude semelhante, declarando sim, com propriedade, o que compreendemos, sem, no entanto, considerar
nosso entendimento como único, final ou
definitivo nessas questões tão complexas
da vida, mas buscando sinceramente, com
paciência e perseverança, construir uma
compreensão cada vez melhor e mais próxima do que Jesus quis ensinar.
Buscar uma compreensão mais madura,
atualizada e coerente é um dever de todos
nós que somos abundantemente beneficiados com os esforços daqueles que nos
antecederam na conquista do entendimento maior da vida. Não raro, nos grupos mediúnicos, quando se propõe o Evangelho
como tema para estudo, algumas pessoas
declaram que acham o tema chato ou cansativo, pois já sabem tudo que será dito a
respeito de cada mensagem do Evangelho.
Se uma pessoa disser que já sabe o que o
Evangelho ensina e, ao mesmo tempo, apesar de muito querer, se sentir incapaz de
aplicá-lo em sua vida, ou pensar: “Só Jesus
para agir assim”, é que na verdade não tem
compreensão, não possui entendimento ou
existem interpretações muito equivocadas.
Um ensinamento tão luminoso, trazido
com tanto esforço para nos libertar do sofrimento, não deveria causar tanta frustração! Por isso, acredito que o Evangelho não
foi sequer bem compreendido e, é claro,
muito menos ainda bem aplicado. Talvez a
maior dificuldade seja, antes de tudo, simplesmente admitir que ainda não entendemos com suficiente clareza e profundidade
a maior parte do que Jesus ensinou.

É muita conta a buscar-te...
Armazém, loja, botica...
Aprende a viver com pouco,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Incompreensões, chicotadas?
Calúnia, miséria, trica?
Não carregues fardo inútil,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Encontras no próprio lar
Parente que fere e implica?
Desculpa sem reclamar,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Se alguém te injuria em rosto,
Se te espanca ou sacriﬁca,
Olvida a loucura e segue...
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Recebes dos mais amados
Ofensa que não se explica?
Esquece a lama da estrada,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Alegas duro cansaço,
Queres casa imensa e rica;
Foge disso enquanto é tempo,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Crês amparar a família
Pelo vintém que se estica...
Excesso cria ambição.
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Dizes que o mundo é de pedra,
Que as provas chegam em bica;
Não deites limão nos olhos,
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Recorres ao Mestre em pranto
Na luta que te complica
E Jesus pede em silêncio:
Simpliﬁca, simpliﬁca...
Pelo Espírito Casimiro Cunha, psicografia de
Francisco Cândido Xavier. Extraído do livro
Assembléia de Luz, lição nº 20, p. 50.

* Escritor e palestrante espírita, residente em Curitiba-PR.
Autor dos livros “Autoconhecimento: A Chave da Mudança” e “Entenda Jesus”.

Rezende (DEM-TO), que solicitou a homenagem, disse que é impressionante a vitalidade de
Divaldo Franco, e admiráveis os seus esforços
na busca da paz para o Brasil e para o mundo.
Divaldo, que discursou na sessão, destacou o exemplo da vida de Jesus. Ele disse que
o ser humano é uma criatura violenta e que
não aprendeu com as lições de Cristo. “Jesus
vem e demonstra que a verdadeira boa aventurança produz a paz. Que a verdadeira criatura que atinge o amor, logra. A solidariedade, a transformação, por consequência, são a
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Cada religião tem seu texto sagrado,
seja o Alcorão dos Mulçumanos, o Tripitaka dos Budistas ou o Evangelho dos
Cristãos. Todos trazem ensinamentos,
principalmente de ordem moral, com objetivo de conduzir seus seguidores à verdadeira felicidade, paz interior ou salvação. No entanto, o que se vê, na prática,
é uma grande dificuldade em se alcançar
tais níveis de realização, muito embora
várias pessoas estejam seriamente engajadas em sua fé para alcançar esses estados elevados da alma.
O natural questionamento que se faz é:
qual o motivo desta dificuldade? E a resposta mais comum é simplesmente dizer que
“é difícil” praticar os ensinamentos de ordem moral elevada, pois eles requerem renúncia, altruísmo, perseverança, coragem
e outros raros atributos dos candidatos a
seguidores. Mas essa é mais uma daquelas respostas circulares que não explicam
nada, do mesmo tipo quando uma pessoa
diz que “faz o que gosta” e “não faz o que
não gosta”. Isso não explica nada!
Dizer que é difícil não traz nenhuma elucidação para questão. Precisamos saber
quais são as dificuldades, detalhar cada
dificuldade ao seu nível mais elementar
para produzir entendimento e capacidade
de superação, até que esse ensinamento
seja viável a todos que desejarem segui-lo.
Não me passa pela cabeça que professores venham fazer esforços hercúleos para
alunos que não são capazes de aprender a
lição. Também seria ilógico considerar que
os esforços que se pedem sejam superiores à capacidade do aluno. Logo, existe
falta de entendimento, algum aspecto da
lição que não foi bem compreendido.
É claro que todos esses líderes: Maomé,
Buda, Jesus, dentre outros, sabiam algo
importante sobre a vida que a maioria de
nós ainda não sabe e, se empenharam em
nos ensinar, pois acreditavam que somos
todos capazes de aprender, compreender
e até praticar, para então alcançar os tão
sonhados resultados de paz, segurança e
realização pessoal em níveis nunca imaginados por nós.
Assim, voltamos à questão inicial sobre
quais seriam as dificuldades de se colocar
em prática os elevados ensinamentos oferecidos por diversas religiões e nos deparamos com o primeiro grande obstáculo
objetivo, qual seja: A INTERPRETAÇÃO.
Uma vez que esses ensinamentos estão
em linguagem escrita, surge o natural
problema da interpretação, pois a linguagem humana, limitada em sua simbologia,
pode ter várias representações para uma
mesma frase ou palavra.
Desconsiderar o problema da interpretação é deixar de lado um passo muito
importante do processo de comunicação,
pois uma mensagem mal interpretada conduz a uma aprendizagem deficiente e uma
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Carlos Roberto da Silva Júnior*

transformação do mundo.” aﬁrmou.
Em mensagem enviada ao Plenário, o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse:
“Em tempos de grande acirramento espiritual, de preconceitos, intolerância e violentas disputas étnicas, políticas e religiosas,
em tempo de graves conﬂitos sociais em
todo o mundo, a ﬁgura de Divaldo Pereira
Franco ilumina corações, renovando a esperança no poder do amor e da caridade.”
Fonte: Agência Câmara Notícias – http://tinyurl.
com/yammz9yt
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Qui

2

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

5

Flávio Bastos

A INFÂNCIA

Seg

6

Conceição Cavalcante O DISCÍPULO DE PERTO

Qui

9

Luiz Afonso

Dom

12 Catharino dos Anjos

JOVENS

Seg

13 Carmelita Indiano

BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO

Qui

16 Fabiano Augusto

DEIXAI AOS MORTOS O CUIDADO DE ENTERRAR SEUS MORTOS

Dom

19 Maurício Curi

FILHOS EM EXPIAÇÃO

Seg

20 Cassius Vantuil

ESPIRITISMO, INSTRUMENTO DE EXPERIÊNCIA DE CADA UM

Qui

23 Warwick Mota

HOMENS-PRODÍGIO

1/11/1918
6/11/1835
14/11/1849

A REVOLUÇÃO CRISTÃ

Dom 26 Adauto Santos

Dezembro

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

14/11/1876
20/11/1919
23/11/1795
23/11/1904
24/11/1871

A ADOLESCÊNCIA SOB UM NOVO OLHAR
29/11/1982

Seg

27 Carlos Valdino

MANDAR, VIVER, COMPREENDER

Qui

30 Carlos Sá

A ESCRITURA DO EVANGELHO

Dom

3

Carlos Valdino

AMIZADETERAPIA

Seg

4

Adauto Santos

ESPIRITISMO, INSTRUMENTO DE LIBERTAÇÃO AOS JOVENS

Qui

7

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

10 DIJ

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL

Seg

11 Carmelita Indiano

O ORGULHO E A HUMILDADE

Qui

14 André Siqueira

A CAPA DE SANTO

Dom

17 Lenir Rezende

O RESSENTIMENTO

Seg

18 Maurício Curi

A DIVINA VISÃO

11/12/1855

Qui

21 Flávio Bastos

O ESPELHO RETROVISOR

15/12/1859

MARIA

18/12/1903

Dom 24 Sérgio Castro

2/12/1865
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Tema das Palestras

04/12/1935
10/12/1911
11/12/1761
11/12/1847

Seg

25 Patrícia Mendes

FATOS MEDIÚNICOS DE NATAL

24/12/1900

Qui

28 Aristides Guimarães

A MALEDICÊNCIA

27/12/1996

Desencarnação do “Apóstolo do Triângulo Mineiro”, Eurípedes
Barsanulfo.
Nascimento de César Lombroso.
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em
Rochester.
Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito.
Desencarnação do marechal Francisco Raimundo Ewerton
Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita Brasileira.
Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan
Kardec.
Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mascate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 30
e 31/3/1848.
O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma sessão espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.
Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita
do Estado de São Paulo.
Desencarnação em Paris França, do livreiro e editor Didier, foi
o responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec.
Desencarnação do cientista e pesquisador dos fenômenos espíritas Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina e de
Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do
Espiritismo.
Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro por
Leopoldo Cirne.
Nasce em Salvador/BA, Joanna Angélica, é uma das encarnações de Joanna de Angelis.
A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando a morar
na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos
físicos
Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu espírito
protetor.
Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.
Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador da revista
“O Reformador”.
Nasce em Rio das Flores/RJ, Yvone do Amaral Pereira.
Instiui-se 18/4 como o Dia dos Espíritas, Lei 9471, projeto de
lei do Deputado Alberto Calvo.
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TODOS OS
DOMINGOS
às 10h,
no bloco C

- NATA L

31

O NOVO
ITE DE PRECE - AN

14/12/2017 (5ª feira) das 10h às 22h
15/12/2017 (6ª feira) das 10h às 22h
16/12/2017 (Sáb.) das 10h às 22h
17/12/2017 (Dom.) das 10h às 19h

Centro de Convenções
Ulysses Guimarães
Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima

Noites de Preces

Assistência Jurídica
Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita – DAPSE
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Reunião

Irradiação
de

Terças-feiras, às 19h30, na sala André Luiz

Participe!

O QUE É O ESPIRITISMO

Dias 24 e 31 de desembro de 2017,
das 19h às 20h, no salão do bloco A, GEABL

EDITORA OTIMISMO

O Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima
convida todos para participarem
das preces de Natal e Final de Ano

www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
SIBS – Qd. 3, Cj. C, Lt. 26 – Brasília/DF – CEP: 71736-303
(61) 3386-0459 (seg à sex, das 8h às 12h e de 13h às 18h)

Autor: Allan Kardec

Divide-se em 3 capítulos: o primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um cético e um padre, traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da Doutrina, bem como apropriadas refutações aos
seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando-se
como um resumo de O livro dos médiuns. No terceiro capítulo, é publicado o resumo de O livro dos espíritos,
com a solução, apontada pela Doutrina Espírita, de problemas de ordem psicológica, moral e ﬁlosóﬁca.
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

IV BIG ENCONTRO DO ATUALPA REUNIU
JOVENS E EVANGELIZADORES
Valéria Castanho*

Integração, diversão, reflexão, estudo
e união. Essas são apenas algumas das
palavras que estão sendo usadas para
definir o IV Big Encontro da Juventude
do Atualpa. O evento reuniu 40 jovens
entre 13 e 21 anos e outros sete evangelizadores e coordenadores do Atualpa
durante o último final de semana de setembro, em uma chácara, nos arredores
de Brasília.
O ônibus pegou o pessoal, no Atualpa, no sábado (30/9), por volta das
15h30, e os deixou no domingo (1/10),
às 17h30, no mesmo local. Foram 26 horas dedicadas à discussão do tema “minha vida, minhas escolhas”, por meio de
atividades, brincadeiras, desafios, bate-papo e até solução de problemas.
No sábado, a primeira atividade foi um
bate-papo sobre escolhas e profissões,
com base na Doutrina Espírita e experiências profissionais dos evangelizadores.
Em seguida, os jovens tiveram a atividade de planejar o rumo da encarnação de
um casal, fazendo escolhas por meio de
orientações propostas. Para relaxar, a
noite foi de festa e confraternização.

No domingo, houve uma gincana com
perguntas e respostas sobre questões
e dúvidas diversas ligadas ao tema do
encontro. Aquele que errava levava uma
deliciosa torta de marshmallow na cara.
O resto do dia foi livre, com direito a piscina, vôlei, futebol, bate-papo e descanso.
Segundo Paulo de Tarso Lyra, coordenador da juventude do Atualpa, o objetivo principal do Big Encontro é reunir
os alunos dos três ciclos de estudo do
Grêmio em um momento mais descontraído e interativo, fora da sala de aula.
“Mas com foco na parte doutrinária”,
ressalta.
Para Margarida Leite, coordenadora
do Departamento da Infância e Juventude (DIJ), o encontro foi “um grande aconchego entre todos, uma interação maravilhosa, uma experiência diferente que
tornou todos mais próximos e amigos”.
Dono da chácara utilizada nos quatro
encontros e evangelizador do 2º ciclo
de estudos, Clecius Nerby destaca que
preparar e organizar todo o evento é trabalhoso e cansativo, mas é “super gratificante” porque os laços de amizades entre

os jovens se fortalecem. “Assim como eu
já participei dos ciclos de estudos como
aluno e hoje sou evangelizador, a ideia
é preparar esses jovens para assumirem
nossos postos, no futuro”, ressalta ele.
João Vitor Prado, de 18 anos, foi um
dos jovens participantes desse encontro e também dos outros três. Ele definiu o Big Encontro como “sensacional”
e justifica: “é um momento de reflexão,
integração, bate papo, atividade física
e estudo da doutrina”. Para ele, até a
forte chuva que caiu durante o evento e obrigou várias pessoas a correrem
para salvar suas barracas foi um momento importante. “A galera se uniu numa
força-tarefa”.
Ana Clara Pincegher, de 14 anos, do
segundo ciclo, participou do encontro
pela primeira vez. O mais importante,
para ela, foi o estreitamento dos laços
de amizades. “No Atualpa, a gente está
sempre em aula. O encontro foi muito
importante porque nos uniu mais. Foi
maravilhoso”, explicou ela.
* Espírita e jornalista da equipe do Jornal Brasília Espírita.

MINHA VIDA, MINHAS ESCOLHAS, MEU BIG
Paulo de Tarso Lyra*

Seres eternos, criados por Deus, nos
deparamos com escolhas e bifurcações
na vida desde que nos tornamos espíritos imortais. Construímos nossas vidas
sucessivas embalados nas escolhas que
fazemos, pontuadas pelo livre-arbítrio
que se dilata à medida que caminhamos
e, moldados pela lei de causa e efeito
que nos impõe freios e contrapesos, nos
tornemos melhores cada vez mais.
Minha vida, minha escolhas, num recorte histórico e psicológico, também é
o dilema que envolve os nossos jovens.
Nesta fase da vida, o cardápio de opções
que se apresenta à mesa é infinito, multifocal, fascinante e perigoso. Estudar
ou ir à balada? Namorar aquela pessoa
ou seguir na pista? Exatas ou Humanas?
Ser do grupo ou ser eu mesmo?
Quem nunca viveu esses dilemas?
Quem nunca se perdeu em algumas
dessas respostas? Quem nunca respirou
aliviado por ter tomado o caminho correto? A vida não é binária. Acertamos e
erramos diante das possibilidades que
temos, do conhecimento que adquirimos e da paciência para respirar e esperar a inspiração certa para decidir para
qual lado da bifurcação devemos seguir.
O IV Big Encontro trouxe esse cardápio para nossos jovens. Dois dias na
chácara, imersos em conjunto, debatendo futuro, presente e passado. Experiências profissionais, escolhas de vida,

erros e acertos. Como os astros influenciam nossas vidas, como nossos pensamentos negativos podem nos levar à
felicidade ou à depressão com consequências nefastas.
Foi dito que a profissão deve ser escolhida como uma atividade que você
exercitaria se não tivesse que ganhar
dinheiro porque, assim, tudo ficará mais
divertido. Foi mostrado que, no mundo,
a cada 40 segundos uma pessoa tira a
própria vida porque, por um acumular
de decepções e frustrações, acreditou
que pôr fim a tudo fosse uma alternativa
quando sabemos que não é.
Foi dito que saber mapa astral é legal,
mas acreditar que o dia e a hora em que
nascemos rege nosso destino é jogar
fora toda a nossa capacidade intelectual
de seres criados por Deus, prontos para
escrever a própria história. Foi mostrado que cada escolha, cada passo, cada
pensamento que temos, é inspirado
e acompanhado pelo mundo invisível,
por aqueles que torcem por nós e por
aqueles que esperam que continuemos
exatamente no ponto em que estamos.
E não tiveram apenas palavras. Teve
também chuva forte molhando a terra,
inundando barracas. Teve mudança de
planos, repaginação de ambientes, tiveram jovens aguerridos mudando de posição, ajudando a desmontar e remontar
espaços de dormir. Teve amizade, teve

risada, teve gente que nem estava no
mesmo ambiente, sendo obrigado a dividir o espaço quente porque a grande
barraca, dividida em quarto, sala e cozinha passou, inesperadamente, a contar
com uma piscina.
E teve o mesmo raiar com música
espirita estridente, com canto de pássaros poetas e com uma mesa de café
de manhã de fazer suspirar até aqueles
que não conheciam cuscuz e, a partir de
agora, se refestelarão em seus breakfast. E teve gincana, corrida, ralar barriga molhada na areia, torta na cara por
não ter prestado atenção naquela aula
dada pelo evangelizador. E teve piscina,
roda de vôlei, violão e alegria no ônibus
de volta para que todos pudéssemos reencontrar quem amamos e que estavam
no centro nos aguardando ao fim da tarde de domingo.
E teve jovem que ainda é jovem, mas
que na Big virou gente grande de vez, ajudando na organização e mostrando que a
vida tem ciclos e escolhas e que, quando
vamos crescendo, novas portas se abrem
diante de nós e que precisamos, mais
uma vez, saber fazer nossas escolhas.
E teve, acima de tudo, o sentimento inenarrável de dizer: cada Big vale à
pena. Que venha a próxima.
* Espírita, jornalista e coordenador do Departamento de
Infância e Juventude do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.
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Marcus Braga*

Rosana liga para Adriana e diz: – “Colega, você precisa ir ao Centro Espírita
Samuel de Jesus, que ando frequentando no bairro da Cachoeirinha. Lá é massa!” – “É mesmo, amiga?” – pergunta a
interlocutora. – “Mas, por quê? O que
tem de bom lá? É a vibração?”.
Rosana, meio que hesitante, diz: –
“Não sei, me sinto bem lá...” Insistiu
Adriana: – “Já sei. Lá tem boas palestras? O ambiente é confortável? É bonitão, pomposo? O passe é poderoso?”
Com a voz miúda, Rosana fala: – “Não,
Adriana, é que lá me senti acolhida”.
Esse fictício, mas possível diálogo, reflete algo que não vai bem. Uma percepção apenas... As casas espíritas deveriam ter um selo de qualidade. Um selo
vinculado à sua capacidade de acolhimento. Algo que identificasse e estimu-

lasse as casas espíritas a desenvolverem
o envolvimento fraterno na relação com
os seus frequentadores.
Por óbvio que boas palestras, instalações adequadas, oferta de serviços,
como evangelização e passe, são todos
itens relevantes, mas precisamos de
casas espíritas reconhecidas pela sua
amorosidade.
Principalmente em casas maiores, nas
quais o apego às normas, o malfadado
burocratismo, tudo isso gera um ambiente coercitivo, de vigilância, pouco
fraterno e com excesso de formalismo.
Vê-se, nesse sentido, pessoas na recepção amargas, enchendo os que chegam de questionamentos, exaltando regras de roupas e de silêncio, lembrando
o ambiente da caserna, à feição de uma
sentinela.

Da mesma forma, pessoas
que chegam com suas questões mediúnicas se veem
julgadas e interrogadas, de
forma que o atendimento
fraterno se converte em um
confessionário, com desconfianças mil.
Lidar com o público que
chega e que já está – cada
um com a sua visão daquela organização – com seus
graus de comprometimento, limitações
e demandas, é uma arte. Mas essa dificuldade não pode nos fazer perder a
amorosidade, na lembrança de como os
discípulos de Jesus serão reconhecidos.
Ordem... disciplina... regras... conceitos que não são absolutos e que devem
ser sopesados diante da necessidade de
receber bem quem chega e dialogar com
quem fica, para que a casa de estudo e
aprendizado também seja uma casa de
amor e compreensão.
Desse modo, proponho um selo de
certificação das casas espíritas, aposto

de forma visível na entrada, para que a
pessoa que ali chegue saiba que será
tratada realmente como um irmão. Um
alerta para que não sejamos engolidos
por coisas ensimesmadas e esqueçamos
que a casa espírita existe para os Espíritos, de cá e de lá.
Artigo extraído, em 15/10/2017, do sítio: http://www.
oconsolador.com.br/ano11/536/ca4.html
* Reside atualmente na cidade do Rio de Janeiro, espírita
desde 1990, atua no movimento espírita na evangelização
infantil, sendo também expositor e escritor espírita. É autor
dos livros “Alegria de Servir” (2001) e “Você sabe quem viu
Jesus nascer” (2013).

Amparo Incondicional
Existem certos momentos
Onde lágrimas discretas
Traduzem mudos lamentos
De nossas almas inquietas
A par das tragédias coletivas
Que geram grandes comoções
Existem os infortúnios ocultos
Que afligem a tantos corações
A beneficência real e sincera
Sabe sensivelmente identificar
A tormenta que no ser impera,
E sem alarde, poder amparar
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Estas luzes de franca generosidade
Alcançam a quem sequer as espera
Com delicadeza, ternura e bondade
infundem n`alma, paz e primavera
As alegrias pelo benefício dispensado
Produzem harmonia e real satisfação
Ao ver soerguer-se o ser fragilizado,
Retomando a trilha de sua evolução
Cientes das sendas comuns partilhadas
Nas quais avançamos entre luzes e dores
Sentimos nossas esperanças renovadas
Pelo amparo destes irmãos benfeitores
Avançam heróis anônimos da caridade!
Erguendo sublimes santuários de amor,
Construindo novo mundo de fraternidade
Sob o amparo incondicional do Senhor!
Um amigo espiritual
Poema recebido na reunião mediúnica de
18/3/2015 pelo médium Maurício Curi,
no Grêmio Espírita Atualpa.

ATENDIMENTO FRATERNO
É natural que ao sermos esclarecidos
e iluminados com as bênçãos da revelação de amor que nos conclama a exercer a caridade, que busquemos de certa
forma, colocar as mãos a serviço dos
desamparados e esquecidos do mundo
material que se nos apresenta por escola bendita para reabilitação das almas.
O convite amoroso do meigo Rabi daquela Galileia distante, continua a ecoar
ainda hoje, convidando os corações em
processo de reeducação a acolher, amparar, os filhos do calvário.

Somente o verdadeiro amor, pode diluir as dores e abrandar as aflições que
ainda se fazem presentes nos cenários
terrestres, obedecendo ao imperativo
da Lei de ação e reação que se caracteriza por recurso da providência divina, e
que a todos alcança indistintamente.
As nossas acanhadas concepções de
justiça, equidade e correção, não contemplam em amplitude, a presença da
excelsa misericórdia em meio à tantas
dores e tormentos, aos quais a nossa
humanidade ainda se vincula.

É neste contexto, que os corações
que se encontram despertando para os
sentimentos de compaixão e generosidade autênticos, iniciam a aproximação
junto aos seus irmãos em sofrimento,
sinceramente desejando auxiliar.
Há, inicialmente, um certo receio
e muitas dúvidas, quanto o modo de
aproximarem-se e realizarem uma intervenção realmente efetiva, útil e verdadeiramente fraterna.
O desinteresse pessoal, o estudo infatigável, constante e sério do Espiritismo, como nos demonstra o advento do
Consolador, são parâmetros básicos e
indispensáveis para que a caridade pos-

sa beneficiar de forma real e plena, não
apenas a quem recebe, mas fundamentalmente quem a exerce.
Estudar, estudando-se, trabalhar,
trabalhando-se, amparar, amparando-se, amar, amando-se. Eis o imperativo
do serviço na seara do Cristo, a todos os
discípulos sinceros destas últimas horas
da noite terrena que precedem a alvorada bela e renovada do novo mundo de
regeneração!
Mensagem Inspirada na reunião de 3/2/2015 do Grupo
de desobsessão Luiz Antônio de terça-feira à noite, no
GEABL. Médium: Maurício Curi. Autor Espiritual: não
identificado. Atualizada e com pequenas alterações em
17/10/2018.

